
3._náplň učiva_25.5.-29.5. 

 Učivo Učebnice  Pracovní sešit Další informace Vyu
čují
cí 

ČJ  
(8h) 

 
Slovní druhy 
 
Slovesa 
Příslovce 
Předložky 
Spojky 
Částice 
Citoslovce 
 
 
Čtení 
 
 
Velká 
písmena 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
prostudovat 
žluté 
obdélníky 
uč. str. 93 - 95 
a vypracuj  
ústně 
jednotlivá 
cvičení 
 
 
čítanka 
str.132, 133 
 
 
 
 
 

 
Zopakuj si: 
PS str. 59- 63 
(sešit pošli 
prostřednictvím 
rodičů do 29.5. 
do školy - 
netýká se žáků, 
kteří nastoupí 
25.5. na výuku) 
 
 
 
 
písanka str. 32 
(sešit pošli 
prostřednictvím 
rodičů do 29.5. 
do školy - 
netýká se žáků, 
kteří nastoupí 
25.5. na výuku) 
 

 
 
 
PS bude 
hodnocen 
 
 
 
 
 
 
 +vlastní četba  

Ší 

M  
(5h) 
 

Číselný obor 
0 - 1000  

Zaokrouhlov
ání na stovky 

Dělení se 
zbytkem 

 

 
 
uč. str. 36, 37 
prostudovat 
 
 
 

 
 
PS str.29-33 
(sešit pošli 
prostřednictvím 
rodičů do 29.5. 
do školy - 
netýká se žáků, 

 
 
procvičovat 
násobilku i mimo 
obor malé 
násobilky(13x5..) 
 
 
 

Ší 



 

 

G - 
opakování 

kteří nastoupí 
25.5. na výuku) 
 
PS str.33 
(sešit pošli 
prostřednictvím 
rodičů do 29.5. 
do školy - 
netýká se žáků, 
kteří nastoupí 
25.5. na výuku) 
 

 
 
 
 
Pozorně čti 
zadání úloh. 

Prv 
(3h) 

Části 
kvetoucích 
rostlin 
 
 

uč. str.50 - 53 
do sešitu 
nakresli 
kvetoucí 
rostlinu a 
popiš její 
hlavní části 
 
 
 

 Dones a vylisuj si 
luční květiny, 
přidej je do 
herbáře ( v září 
si je zhodnotíme) 

Ší 

Aj 
(3h) 

Lekce 11 - 
My favourite 
things - Moje 
oblíbené věci 
How many?- 
Kolik? 

4)str. 53 - Přečti si 
nahlas rozhovor 
nahoře - měň hlasy 
podle rolí. Kolik 
počítačů je v 
pokoji 
Kate? 
5)str. 53 - Dole si 
přečti rozhovor. 
Podle vzoru se 
zeptej na počet 
všech předmětů 
na 
obrázku. Předměty 
spočítej a 
odpovědi napiš a 
pošli nám je 
mailem. 
 

6)str. 53 - Spočítej 
předměty na obrázku 
a napiš kolik jich je. 
Odpovědi začínej 
vazbou There are - 
Tam je … 
 

1)Do sešitu si zapiš 
aktivní slovní zásobu z 
11. lekce - můžeš si k 
ní přikreslit obrázky 
2)Poslechni si písničky: 
How many are there? 
https://www.youtube.c
om/watch?v=DBfnA78
wrds 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=_upvjfDI
Hf0 
 
3)Říkej, kolik věcí je na 
obrázku 
https://www.youtube.c
om/watch?v=ZjhOgnR
Oluo 

McG 
Th 
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Pv 
(1) 

Herbář   Pokus se 
vylisovat drobné 
rostlinky (3 
různé), možná se 
ti podaří 
vytáhnout je ze 
země i s 
kořínkem, po 
vylisování je 
opatrně nalep na 
čtvrtku a připiš 
názvy 
jednotlivých 
částí 

Ší 

 

 


